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INFORMATIU DE L’ASSOCIACIÓ D’ARXIVERS DE CATALUNYA

EDITORIAL

El fons documental de la Generalitat a Artea
El dia 9 de febrer de 2001 el president de la Generalitat de Catalunya, senyor Jordi Pujol, signava al Museu del Nacionalisme Basc Arxiu del Nacionalisme, a Artea, un protocol pel qual rebia del
president del Govern basc, el Lehendakari Juan José Ibarretxe, la
documentació catalana que s’hi conservava. Prèviament, el senyor
Andoni Olabarri, president de la Fundació Sabino Arana, de què
depèn l’esmentada institució museística i arxivística, havia cedit el
fons documental identificat amb el nom de "Generalitat de Catalunya" al Govern basc perquè fos retornat als propietaris legítims.
Com a traspàs formal de la propietat d’aquest fons, el Lehendakari
lliurà al president de la Generalitat una carta del president Lluís
Companys, considerada autògrafa i la darrera escrita en territori
francès abans d’abandonar aquest país i ser lliurat per la Gestapo
al Govern franquista que, després, amb un judici militar sumaríssim, l’havia de condemnar a mort i executar al castell de Montjuïc
el 15 d’octubre de 1940.
Aquest conveni preveia la devolució física del fons al Govern català
perquè sigui integrat a la resta de la documentació de la Generalitat, conservada a l’Arxiu Nacional de Catalunya, després que s’haguessin enllestit una sèrie de tasques arxivístiques prèvies que havien de
consistir en la seva identificació, descripció i digitalització. La materialització del retorn restà
fixat per al proper mes d'abril.
Aquest conveni representà la culminació política d’unes negociacions, tant tècniques
com institucionals, encetades des de fa
temps amb la finalitat d’obtenir la recuperació d’aquests documents i que tenien el
precedent més immediat en un altre acord
de col·laboració, del 17 d’octubre de 2000, signat entre el president de la Fundació Sabino Arana i el
director de l’Arxiu Nacional de Catalunya. Aquest acord autoritzava a la institució arxivística nacional catalana a poder procedir, amb personal específic seu, a la descripció definitiva del fons
i a la seva posterior digitalització. En conseqüència, dirigits per la
responsable de l’Àrea dels Fons de l’Administració de l’Arxiu Nacional de Catalunya, la senyora Àngels Bernal, el dia 17 d’octubre
els arxivers Montse Gomà i Salvador Cabré van iniciar els treballs
d’identificació i descripció, que es van acabar el dia 17 de desembre
de 2000. A partir d’aquest moment, l’empresa Keon va procedir a
digitalitzar-lo, tasca que acabarà el mes d’abril vinent.
És ben coneguda la dispersió que va afectar a la documentació de
la Generalitat arran de la Guerra Civil. Una part dels documents
van anar a parar a l’arxiu de San Ambrosio de Salamanca –ara
elevat a la categoria d’"Archivo de la Guerra Civil Española"–, una
altra part a l’Arxiu de la Diputació de Barcelona i a l’Arxiu Històric Municipal de la Ciutat, i altres parts més fragmentades es conservaren o en les mateixes institucions que les generaren i a les
quals no els fou requisada o als llocs d’acollida dels exiliats que se
l’emportaren per a intentar gestionar les activitats en la nova situació. També, amb les presses de l’evacuació davant la presència
imminent de les tropes franquistes, una part de la documentació

fou abandonada en els darrers llocs ocupats pel Govern abans de
la retirada de Catalunya, un cas concret és el Mas Perxés, a Agullana, on passaren la darrera nit abans de travessar la frontera els
presidents Lluís Companys i José Antonio Aguirre.
Al llarg de tots aquests vint anys, una de les tasques prioritàries
de l’Arxiu Nacional de Catalunya s’ha cenyit precisament a recuperar aquesta documentació, sigui de mans d’institucions públiques o de particulars, que per diverses raons la tenien en poder
seu. Cal esmentar, en aquest sentit, les actuacions responsables de
la Diputació de Barcelona, que el 1998 va lliurar a l’Arxiu Nacional de Catalunya la documentació de la Mancomunitat i el fons
que conservava de la Generalitat republicana, i de l’Ajuntament
de Barcelona que retornava l’any 1995 el fons de la Secció d’Arxius
del Servei de Patrimoni.
En la tasca de recuperació de la documentació de la Generalitat en
època de la República s’insereix l’actuació d'Artea. El coneixement
de l’existència d’aquest fons fou comunicat inicialment per representants de la Fundació Sabino Arana a la Fundació Ramon Trias
Fargas, la qual designà els historiadors Hilari Raguer i Agustí Colomines per a fer una primera valoració sobre el contingut i la
importància del fons (15-19 de gener de 1999). Després que el
tema sortís a la premsa el mes de maig de l’esmentat any, el
Departament de Cultura encomanà a l’Arxiu Nacional de
Catalunya l’inici dels contactes oficials per tal de conèixer
amb més detall l’abast d’aquesta documentació
i el seu caràcter, i la verificació de les circumstàncies que n’havien determinat la seva
possessió per part del Partit Nacionalista Basc.
Entre els dies 9 i 11 de juny, el director de
l’ANC i els caps de l’Àrea dels Fons de l’Administració i Històrics van dur a terme una primera anàlisi in situ d’aquesta documentació i
van comprovar que es tractava d’una part molt important de l’arxiu de la Presidència de la Generalitat
que, pel seu interès específic, acompanyà el president Lluís Companys a l’exili, i que, d’altra banda, bona part dels documents reflectien les activitats del president a l’exili i de les institucions que
es crearen per atendre els milers de refugiats i per mantenir la
cultura catalana en aquelles circumstàncies tan difícils.
Paral·lelament a aquestes actuacions de caràcter tècnic, el Departament de la Presidència, a través de la Direcció General d’Avaluació i Estudis, iniciava negociacions polítiques amb el Partit Nacionalista Basc per tal d’aconseguir la devolució d’aquesta
documentació. Les gestions culminaren amb l’acord de l’Euskadi
Buru Batzar, de 5 de desembre de l’any passat, en què, a proposta
del seu president, Xavier Arzallus, s’aprovava el lliurament de tot
el fons al Govern de Catalunya.
A banda del seu contingut, un dels aspectes més interessants que
ofereix aquesta documentació és el relatiu precisament a la seva
possessió al llarg d’aquests anys per part del Partit Nacionalista
Basc. Ara com ara no disposem encara d’una informació suficientment contrastada sobre el camí seguit. Pel que se sap fins al moment, es pot avançar, però, que aquests fons es trobaven a l’ano-

VIII Jornades d’Arxivística de Catalunya • Tortosa, 17, 18 i 19 de maig

2
menada Laietana Office, seu que acollí, entre altres institucions, la Presidència del
Govern de la Generalitat a l’exili, situada
al número 26 de la rue Pépinière, al cèntric
barri de l’estació de Sain-Lazare de París.
Davant el caire que prenien els esdeveniments de la II Guerra Mundial, els responsables de les institucions acollides a Laietana Office aprovaren traslladar la Fundació
Ramon Llull juntament amb els objectes artístics, llibres i documents a Burdeus.
L’ocupació el dia 14 de juny de 1940 de París per les tropes nazis va desbaratar el projecte, de manera que al cap de dos dies les
instal·lacions eren requisades per l'ambaixada espanyola, qui col·locà rètols en alemany indicant-ne el nou propietari. Al cap
de poc temps arribava a la capital francesa
el secretari general de la Direcció General
de Seguretat de Madrid, de nom Coronado,
que, entre altres locals dels refugiats republicans, visità la seu catalana, on trobà entre altra documentació, actes de la Generalitat, cròniques de les actuacions del govern
durant la Guerra i fitxes de persones residents a França. Probablement, tal com era
la constant de l’actuació dels agents franquistes de recuperació documental, els documents foren traslladats a un edifici de la
rue Marceau, número 11, on anteriorment
s’havien instal·lat diversos consellers del
Govern basc i altres institucions basques.
En aquesta seu els agents franquistes que
actuaven a París, a més de la documentació
basca que s’hi conservava, hi aplegaren la
catalana i la procedent dels organismes republicans espanyols (SERE, JARE, etc.)
amb seu a la capital. És innegable que la
policia franquista al servei de la Comisión
de Recuperación feu una revisió del fons ca-
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talà per fer-ne una somera relació, i escriví
en alguns expedients notes o resums del
contingut en castellà. Precisament l’anotació externa de la carpeta que recollia la considerada darrera carta del president Companys abans d’abandonar França és feta
per un dels membres d’aquell servei informatiu.
Després que la policia franquista hagués
examinat la documentació, aquesta fou empaquetada amb la intenció de ser tramesa a
la Dirección General de Seguridad de Madrid. L’alliberament de París l’agost de
1944 per les tropes del general Leclerc desbaratà els plans de trametre la documentació a Espanya, que restà a l’immoble de la
rue Marceau, 11, i que fou ocupat novament pels representants bascos. Aquí va romandre aquesta documentació empaquetada, considerada d’escàs valor administratiu
per a les activitats que duia a terme el Govern basc a l’exili, fins que el 1951 es traslladà a la rue Singer, on anà a parar també
aquesta documentació.
Després de la mort del Lehendakari Aguirre el 1960, davant la manca d’espai de la
delegació basca a París i atès el nul interès
administratiu, el responsable d’Hisenda
Agustín Alberro va ordenar la destrucció de
tot el material més antic. L’empleat Peru
Anjuria rebé l’encàrrec de dur a terme
aquesta tasca, però ho pogué evitar, gràcies
a les gestions que féu davant de Joseba Rezola i Juan Ajuriaguerra, els quals decidiren conservar-la i consentiren a traslladarla tal com estava a "Villa Izarra", un edifici
situat a Beyrès (Baiona), on tenia la seu
l’Euskadi Buru Batzar. En els soterranis de
l’immoble romangué la documentació confiscada per la policia espanyola a París, a

més d’altra documentació basca, fins que
l’estiu de 1992, moment en què aquest patrimoni fou traslladat a Artea per constituir l’Arxiu del Nacionalisme Basc. Dels
tres-cents paquets de documentació aplegats, tretze portaven la rúbrica "Catalanes"
amb una breu descripció de contingut.
D’aquesta manera es va salvar un patrimoni d’importància cabdal per a la història de
la nostra institució nacional.
El contingut de la documentació abasta
principalment els anys 1932-40, tot i que la
part més nombrosa se cenyeix als anys
1939-40. Els eixos basculen al redós de l’actuació de la Generalitat en l’època de la
Guerra (1936-39) i del primer exili català a
París (1939-40). Quant al primer, s’hi recull
la documentació pròpia de la secretaria
particular del president, entre la qual hi ha
diverses cartes a autoritats de la República, la crònica diària de les seves activitats,
expedients informatius sobre diferents aspectes, i fins i tot, esborranys de les actes
del Consell Executiu (1937-38).
Pel que fa al segon eix, la documentació enregistra les actuacions de la Generalitat
per a ajudar als refugiats, les institucions
creades per a vehicular els ajuts i les relacions dels seus responsables amb les diverses institucions republicanes espanyoles.
En aquest fons hi ha també documents relatius a la Fundació Ramon Llull i al Centre Cultural Català de Montpeller, des d’on
s’ajudava a intel·lectuals catalans refugiats, i també els referents a l’elaboració,
producció, gestió i difusió de la Revista de
Catalunya i el diari El Poble Català.

de postals procedents de l’Arxiu Municipal. El Periódico.
Donen a l’Arxiu de Tossa un llibre de
comptes de la parròquia de Sant Vicenç
del segle XVIII. El Punt.
Lagos pide a los militares que entreguen
todos los documentos que obren en su poder sobre los desaparecidos. La Razón.
El Tribunal Penal Internacional pide investigar en Croacia los archivos secretos
de la guerra. La Vanguardia.
El Supremo niega a la cienciología acceso
a archivos de Interior. El País.
Berga inaugura la nueva sede del Arxiu
Comarcal. El Periódico.
Polémico traslado en el Archivo de Manresa. El Periódico.
Els arxius de la Fundació Nobel, més accessibles. Vilaweb.
Prisión para un inspector de Hacienda
por robar expedientes. El Periódico.
Acuerdo para crear el Archivo Comarcal
del Vallès Oriental. El Periódico.
L’Arxiu Municipal de Sils recopila imatges de la població del canvi de segle. Diari de Girona.
Incertidumbre sobre el futuro de 7.000
filmes del fondo de Riera y Fotofilm. El
País.
ERC vol que les cintes i els drets de Laia
Films tornin a Catalunya. Les bobines de
la Generalitat republicana són a la Filmoteca Española des que els franquistes
les van requisar. Avui.

febrer
2 Avui acaba l’inventari de les vuit mil
pel·lícules retingudes judicialment per la
crisi dels laboratoris Cinematiraje Riera.
Avui.
4 IU ha demanat al Govern que digui quan
es faran públics els documents secrets del
23 F. El Periódico.
5 Cultura trasllada l’Arxiu Històric Comarcal d’Olot a la segona planta de l’antic hospici. Diari de Girona.
6 La Fundació Pau Casals completa el archivo personal del violoncelista. La Vanguardia.
9 L'Arxiu Històric Comarcal d'Osona fa un
repàs al s. XX recollint els testimonis dels
més grans. La Malla.
Pujol segella avui l’entrega a l’Arxiu Nacional de Catalunya de la documentació
de la Generalitat a l’exili que custodiava
el PNB. Avui.
La Generalitat recibe hoy archivos de la
Fundación Sabino Arana. El País.
10 Cataluña recibe los archivos de la Generalitat de 1937 a 1940 que tenía el PNV.
El Periódico.
El PNV devuelve a la Generalitat sus documentos históricos. ABC.
L’Arxiu Històric Comarcal del Ripollès es
podria inaugurar el mes de maig. Diari
de Girona.
14 El Parlament Europeu aprova la directiva per protegir els drets d'autor en la societat de la informació. Vilaweb.
15 Sale a subasta parte del archivo epistolar
de Manuel Azaña. ABC.

Josep M. Sans i Travé
Director de l’Arxiu Nacional de Catalunya

RECULL DE PREMSA
gener
7 Documentos secretos del régimen chino
revelan que Deng Xiaoping ordenó la matanza de Tiananmen. El País.
Cataluña recupera su memória. La Generalitat recibe los archivos de la Guerra
Civil y el exilio que se encontraban en la
Fundación Arana. La Vanguardia (Revista del Domingo).
9 Un veí de Cadaqués té un arxiu amb fotos inèdites de Gala i Dalí. Diari de Girona.
Documents inèdits aporten llum a la
reinvenció de Santa Maria de Ripoll.
Diari de Girona.
10 La Generalitat accepta la donació de documents del lingüista Coromines. Diari
de Girona.
Por qué publiqué los documentos de Tiananmen. La Vanguardia.
La família de Joan Corominas ha cedit
documents sobre la mare i la germana
del filòleg al Departament de Cultutra de
la Generalitat. Avui.
11 El Gobierno croata embarga durante 30
años los documentos del difunto presidente Tudjman. La Vanguardia.
13 Disputa por el archivo de Octavio Paz entre la viuda y la fundación. El País.
Las asseguradores hauran de donar al
client l’historial de sinistres segons la reforma del reglament sobre assegurances
en la circulació de vehicles de motor
aprovat ahir pel Consell de Ministres. El
Periódico.
14 Salt repassa la seva història en una sèrie
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ELS ARXIUS A LES PUBLICACIONS OFICIALS
Normativa
ORDEN, de 21 de diciembre de 2000, por la
que se crea la Comisión Calificadora de Documentos Administrativos del Ministerio del
Interior y se regula el acceso a los archivos
de él dependientes. BOE de 04.01.2001.
ORDEN, de 13 de diciembre de 2000, por la
que se convocan pruebas selectivas para el
ingreso en el cuerpo facultativo de archiveros, bibliotecarios y arqueólogos. BOE de
04.01.2001.
ORDEN, de 15 de diciembre de 2000, por la
que se convocan pruebas selectivas para el
ingreso en el Cuerpo de Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y Museos. BOE de
04.01.2001.
LLEI 21/2000, de 29 de desembre, sobre els
drets d'informació concernents a la salut i

l'autonomia del pacient, i la documentació
clínica. DOGC de 11.01.2001.
RESOLUCIÓ, de 28 de desembre de 2000,
de cessament i nomenament de vocals de la
Comissió Nacional d'Avaluació i Tria de Documentació. DOGC de 12.01.2001.
RESOLUCIÓ, de 2 de gener de 2001, de nomenament de funcionaris del cos de titulats
superiors de la Generalitat, arxivers (núm.
de registre de la convocatòria 024).
RESOLUCIÓN, de 27 de diciembre de 2000,
de la Dirección General del Libro, Archivos y
Bibliotecas por la que se convocan ayudas a
instituciones o entidades privadas sin finalidad de lucro para llevar a cabo proyectos archivísticos con cargo a créditos de operaciones de inversión. BOE de 12.01.2001.
RESOLUCIÓN de 27 de diciembre de 2000,
de la Dirección General del Libro, Archivos y

Bibliotecas, por la que se convocan ayudas a
instituciones o entidades privadas sin finalidad de lucro para llevar a cabo proyectos archivísticos con cargo a créditos de operaciones corrientes. BOE de 12.01.2001.
ORDEN, de 15 de diciembre de 2000, por la
que se designan dos vocales del órgano colegiado Junta de Calificación, Valoración y Exportación de Bienes del Patrimonio Histórico
Español. BOE de 22.01.2001.
ANUNCI de concurs públic per a la contractació de la redacció del projecte de les obres
de construcció de l’Arxiu Històric Comarcal
del Vallès Oriental. DOGC de 12.02.2001.
ORDRE, de 2 de febrer de 2001, per la qual
es modifica l’Ordre, de 13 de gener de 1994,
sobre els grups de treball de la Comissió Nacional d’Avaluació i Tria de Documentació.
DOGC de 15.02.2001.

NOTÍCIES
Projecte de reconstrucció de la memòria escrita a Bòsnia i Herzegovina
Els nostres col·legues de la república de Bòsnia i Herzegovina han posat en marxa un
projecte per a recuperar qualsevol mena de
dada (recollida en còpies, fotocòpies…) que
els permeti refer part de la informació que hi
havia a l’Institut d’Estudis Orientals, a la
ciutat de Sarajevo. El projecte es diu Bosnian Manuscripts Ingathering Project.
Podeu trobar més informació a les següents
adreces:
http://www.kakarigi.net/manu/ingather.htm,
http://www.kakarigi.net/manu/preced.htm, i
a l’article "Erasing the Past: The Destruction of Libraries and Archives in BosniaHerzegovina", MESA Bulletin 29, que podeu
consultar a l’adreça:
http://w3fp.arizona.edu/mesassoc/Bulletin/bo
snia.htm

Col·lecció completa de la revista Lligall
Per tal de facilitar la difusió de la revista
Lligall a les diferents institucions i per tal
que tots els associats puguin disposar d'una
col·lecció completa (setze números), us donem l’oportunitat de poder-la adquirir pel
mòdic preu de 20.000 pessetes, per als socis,
i de 25.000 pessetes per als qui no ho siguin.
Adreceu les vostres peticions a l'AAC.

Estudi sobre retribucions
La Vocalia d'Estatus i dinamització professional disposa de l'actualització de l'estudi
de la Diputació de Barcelona sobre les retribucions dels empleats de l'Administració lo-

Tarifes professionals
La Junta Directiva de l’AAC, en la sessió
de 15 de gener de 2001, va aprovar les tarifes personals que es relacionen a continuació. Aquestes tarifes professionals són
indicatives del que s’hauria de percebre
pel treball realitzat, tenint en compte els
coneixements, la dedicació i la responsabilitat que es requereixen per a dur-lo a
terme.
Transcripcions paleogràfiques
4.800 ptes./pàg. – 28,84 €/pàg.
(pàgines de 30 línies i 70 espais)
Traduccions del llatí
4.800 ptes./pàg. – 28,84 €/pàg.
(pàgines de 30 línies i 70 espais)
Conferències, cursos, seminaris
i congressos
• Conferències: 28.600 ptes. – 171,88 €
• Participacions en taules rodones:
21.300 ptes. – 128,01 €
• Sessió de formació general:
12.200 ptes. – 73,32 €
• Sessió de formació especialitzada:
18.000 ptes. – 108,18 €
• Coordinació de curs general (fins a 30 h):
68.500 ptes. – 411,69 €
• Coordinació de curs especialitzat (fins a
30 h): 91.500 ptes. – 549,92 €

Assessorament i informes
• Assessorament: 4.800 ptes./h – 28,84 €/h
• Informe tècnic: 4.800 ptes./h. – 28,84 €/h
Exposicions
• Per textos d’exposicions:
4.800 ptes./pàg. – 28,84 €/pàg.
(pàgines mecanografiades a dos espais per
a plafons o catàlegs)
• Selecció de peces o documentació gràfica:
3.750 ptes./h – 22,53 €/h
Exercici lliure de la professió
• Sou mínim, sense aplicar les retencions:
343.000 ptes./mes – 2.061,47 €/mes
• Treballs esporàdics:
4.000 ptes./h – 24,04 €/h
Tarifes per a les publitrameses
Aquestes tarifes no afecten els convenis
i intercanvis establerts.
• Preu socis: 7.200 ptes. – 43,27 €
• Socis institucionals: 10.500 ptes. – 63,10 €
• Entitats sense afany de lucre:
15.500 ptes. – 93,15 €
• Altres empreses i entitats:
26.500 ptes. – 159,26 €

cal a la província de Barcelona corresponents a l'any 2000. En aquest estudi s'especifiquen les retribucions brutes anuals màxima, mínima i mitjana segons els llocs de
treball específics, entre les quals hi ha les
d'arxiver. L'estudi, que podeu trobar a la bi-

blioteca de l'Associació, us pot ser útil per a
determinar o conèixer quina és la vostra situació salarial.
Per a qualsevol dubte podeu posar-vos en
contacte amb el vocal d'Estatus i Dinamització Professional.

dors i als ciutadans. Les ponències d’aquestes jornades són un recull de les propostes
que s’estan duent a terme a escala internacional: l’estat de la qüestió de la descripció ,
experiències punteres en l’aplicació de sistemes de descripció multinivell, experiències d’indexació i utilització de tesaurus, i
la publicació i difusió d’inventaris i catàlegs
a través d’Internet amb el format EAD. Les

Jornades representen una aposta clara a
favor de la normalització i l’estandardització. El preu de la inscripció és de 23.000
ptes. per als socis de l’AAC i de 28.000 per
a la resta. Per a obtenir més informació
adreceu-vos a l’AAC o a la Secretaria Tècnica – Dertotravel (c. Argentina, 22 baixos,
43500 Tortosa; tel. 902 154 697, fax 977
511 511, a/e. congressos@dertotravel.com).

CONVOCATÒRIES
VIII Jornades d’Arxivística de Catalunya. Tortosa, 17, 18 i 19 de maig. Amb el
títol genèric "La descripció arxivística: noves tècniques, noves eines?", l’AAC organitza aquestes jornades amb la intenció
d’analit-zar quins són els instruments de
descripció més adients i entenedors per a
comunicar la informació que contenen els
fons documentals dels arxius als investiga-

4
VI Conferència Europea d'Arxius.
Florència, del 30 de maig al 2 de juny.
Aquesta conferència està organitzada per
l'Associazione Nazionale Archivistica Italiana (ANAI), per l'Ufficio Centrale Beni
Archivistici del Ministero per i Beni e le
Attività Culturali i pel Consell Internacional d'Arxius (CIA). Amb el títol genèric
"Archives between past and future", la conferència tractarà sobre els diferents projectes arxivístics que s'estan desenvolupant
arreu i, alhora, serà un espai òptim per a
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reflexionar sobre les innovacions que s'estan imposant en el món dels arxius: xarxes
i sistemes d'informació, elaboració d'estàndards i sistemes de qualitat, problemes
d'avaluació i conservació, formació professional… Per a obtenir més informació,
adreceu-vos a la secretaria organitzativa:
Brain Italia, s.r.l. Via U. Rattazzi, 2. 50136
Firenze, Italy. Tel.: 055 62 41 750; fax: 055
66 76 68. A/e: archives@brainitalia.it.
http://www.brainitalia.it.
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Charles Kecskeméti, secretari general del
CIA-ICA des de 1962, abandonà les seves
funcions al capdavant d'aquesta organització amb motiu de la CITRA celebrada a
Stockholm el 1998. La jubilació d'aquest
arxiver poliglota i infatigable viatger ha fet
néixer diferents iniciatives d'homenatge i
reconeixement a la seva tasca, entre altres
aquest recull de treballs preparat pels nostres col·legues belgues. Es tracta de 22 textos elaborats per Kecskeméti entre els
anys 1974 i 2000 per encàrrec de diferents
organismes internacionals i revistes professionals.
Tot i que en conjunt les matèries que s'hi
tracten són ben diverses (les noves funcions dels arxius, la deontologia, la formació professional...), predominen els treballs
referits a qüestions de caràcter internacio-
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nal. Diferents articles tracten, per exemple, dels conflictes motivats per la descolonització i per les guerres, amb referències
als principals contenciosos encara avui
oberts. Altres s'ocupen de qüestions relatives a la cooperació, especialment en relació
amb els mateixos programes internacionals del CIA-ICA o al paper dels arxius en
la construcció europea. Es tracta, en definitiva, d'una antologia de gran interès formada per textos de qui ha estat, i és encara avui, el principal coneixedor de la
realitat arxivística internacional.

LA JUNTA INFORMA. REUNIONS DE LA JUNTA DIRECTIVA
Sessió 11/2000, del 18 de desembre

Sessió 1/2001, del 15 de gener

En aquesta sessió es prengueren, entre d'altres, els acords següents:

En aquesta sessió es prengueren, entre d'altres, els acords següents:

• Demanar al director general del Patrimoni Cultural de la Generalitat de Catalunya,
el senyor Marc Mayer, que en el marc de les
properes Jornades d’Arxivística de Catalunya desenvolupi la conferència sobre la importància dels fons documentals de les Terres de l’Ebre.

• Publicar en el Butlletí la relació de la tarifa de preus i serveis que anualment l’AAC
recomana als seus associats i associades,
amb un increment del 4%.

• Col·laborar amb el Col·legi de Biblioteconomia i Documentació, el Col·legi de Periodistes i Localret en l’organització d'una taula rodona sobre l'accés a la informació.
• Demanar al senyor Joan Majó la seva intervenció en l’acte de presentació del proper
número de la revista Lligall.
• Col·laborar amb el Col·legi de Biblioteconomia i Documentació, el Col·legi de Periodistes i Localret en l'organització d'una jornada sobre "La Informació: un dret social
per als ciutadans".

Moviment de socis
ALTES
Socis numeraris: Carme BELLO URGELLÉS.
Socis adherits: Esther BENASES PELÀEZ, Àngels BORRELL, Franco M. MORENO ESPEJO, Rita UDINA ARMENGOL.
BAIXES
Socis numeraris: Montserrat GIFRA FORÉS,
Núria LLURBA MARIN, Sílvia MAS FONT, Clara TRUÑO JUANOLA, Joan PINYOT I GARROS.
Socis adherits: Teresa ALVAREZ GONZALEZ,
Francesc CARDONA I FERRER, Montserrat CASADO HERRERA, Teresa ESTANY TALLADA,
Montse GARRABOU PERES, Carme INFANTES
GALLARDO, Josep Antoni ONTALBA RUIPÉREZ,
Marisol RIBÉ I PARELLADA, Sílvia SALAMERO
RODRIGUEZ, Montserrat VIVERN LLADO.

HORARI D’ATENCIÓ
Suport administratiu:
Eulàlia GARRETA, Anna UREÑA,
matins: dijous de 9 a 14 h;
tardes: de dilluns a dijous, de 16.30 a 20.30 h.
Presidenta:
Mariona COROMINAS, els dilluns.
Vicepresident:
Alfred GARCIA, el 1r i el 3r dimarts de cada mes.
Tresoreria:
Joan BARTALOT, el 2n i el 4t dilluns de cada mes.
Secretaria:
Montserrat BELTRAN, els dilluns.
Vocal de Servei:
Fina SOLÀ, el 1r i el 3r dimarts de cada mes.
Vocal d’Activitats:
Anna LORENTE, el 1r i el 3r dimecres de cada mes.
Vocal de Treball:
Alfred MAURI, el 1r i el 3r dimecres de cada mes.
Vocal d’Estatus i Dinamització Professional:
David LOBATO, el 1r i el 3r dilluns de cada mes.
Vocal de Formació:
Remei PERPINYÀ, el 1r i el 3r dimarts de cada mes.
Vocal de Publicacions i Fons Bibliogràfic:
Joaquim DABAN, el 1r i el 3r dilluns de cada mes.

